FAÇA O CHECK-LIST DA ESTRUTURA
DO SEU ESTABELECIMENTO
Veja a estrutura mínima necessária para o funcionamento de
estabelecimentos médicos veterinários de atendimento a
pequenos animais e fique em dia com a legislação vigente.

CLÍNICA VETERINÁRIA
atendimento
Recepção;

Consultório;
Geladeira com termômetro para
manutenção de produtos biológicos;
Sala de arquivo médico;

Almoxarifado, instalações para descanso, preparo de alimentos e alimetação dos funcionários, em caso de
funcionamento 24 horas;
Setor de estocagem de medicamentos e descartáveis;

CONSULTÓRIO VETERINÁRIO

(Substituível por sistemas de informática)

Setor cirúrgico (se houver)
Sala para preparo e recuperação
de pacientes:
1- Sistemas de aquecimento
2- Sistemas de provisão de oxigênio e ventilação mecânica
3- Armários para medicamentos controlados e descartáveis
4- Medicamentos controlados, devem constar em livros do
responsável técnico, registrado no CRMV-MG

Sala de antissepsia e paramentação
com pia e dispensador de detergente sem acionamento manual;
Sala de lavagem e esterelização de
materiais; (suprimível quando o serviço for terceirizado)
Sala cirúrgica:
1- Mesa cirúrgica impermeável e de fácil higienização
2- Equipamento de anestesia inalatória e de monitoramento
3- Sistema de iluminação emergencial própria
4- Foco cirúrgico, aspirador cirúrgico, mesa auxiliar
5- Instrumentos para cirurgia em quantidade e qualidade
6- Paredes impermeabilizadas de fácil higienização
7- Sistema de provisão de oxigênio
8- Equipamento básico para intubação endotraqueal
9- Sistema de aquecimento (colchão térmico)

Setor de internação
Mesa e pia de higienização;
Acomodações individuais e de isolamento compatíveis com os animais;
Local de isolamento para doenças
infecto-contagiosas;
Armário para guarda de medicamentos e descartáveis;
Medicamentos controlados devem
constar em livros do responsável técnico, registrado no CRMV-MG;

SETOR DE SUSTENTAÇÃO
Sanitários, vestiários e lavanderia;

atendimento
Sala de recepção com sanitário;
Mesa impermeável com drenagem
e de fácil higienização;
Geladeira com termômetro para
manutenção de produtos biológicos
Pias de higienização e armários próprios para equipamentos e medicamentos;
Arquivo médico;

HOSPITAIS VETERINÁRIOS
atendimento
Sala de recepção e consultório;

Geladeira com termômetro para
manutenção de produtos biológicos;
Sala de arquivo médico;
(Substituível por sistemas de informática)

SETOR DE DIAGNÓSTICO
Laboratório de análises clínicas,
radiologia e ultrassonografia;

SETOR CIRÚRGICO
Sala para preparo de pacientes;
Sala de antissepsia e paramentação
com pia e dispensador de detergente sem acionamento manual;
Sala de lavagem e esterelização de
materiais; (suprimível quando o serviço for terceirizado)

Unidade de recuperação anestésica:
1- Sistemas de aquecimento (colchões térmicos) e monitorização do ambiente (temperatura corporal,pressão...)
2- Sistemas de provisão de oxigênio e ventilação mecânica
3- Armários para medicamentos controlados e descartáveis
4- Medicamentos controlados, devem constar em livros do
responsável técnico, registrado no CRMV-MG

Sala cirúrgica:

1- Mesa cirúrgica impermeável e de fácil higienização
2- Equipamento de anestesia inalatória e de monitoramento
3- Sistema de iluminação emergencial própria
4- Foco cirúrgico, aspirador cirúrgico, mesa auxiliar
5- Instrumentos para cirurgia em quantidade e qualidade
6- Paredes impermeabilizadas de fácil higienização
7- Sistema de provisão de oxigênio
8- Equipamento básico para intubação endotraqueal
9- Sistema de aquecimento (colchão térmico)
10- Bomba de infusão
11- Sistema de exaustão e climatização

SETOR DE internação
Mesa e pia de higienização;
Acomodações individuais e de isolamento compatíveis com os animais;
Local de isolamento para doenças
infecto-contagiosas;
Armário para guarda de medicamentos e descartáveis;

SETOR DE SUSTENTAÇÃO
Sanitários, vestiários e lavanderia;
Almoxarifado, instalações para descanso, preparo de alimentos e alimetação dos funcionários;
Local para preparo de alimentos para
os animais;
Setor de estocagem de medicamentos e descartáveis;
Unidade de conservação de animais
mortos e resto de tecidos;

UNIDADE DE TRANSPORTE
Maca que permita a imobilização;
Sistemas de:

1- Monitorização do paciente (temp. corporal, oximetria...)
2- Aplicação de fluidos
3- Provisão de oxigênio e ventilação assistida

Veja a resolução 1015/2012 na íntegra: portal.cfmv.gov.br/portal/lei/index/id/441

